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Luxembourg, den 14. november 2017

Udvikling af landdistrikterne: den ny planlægningsproces
tager for lang tid og er for kompleks, siger EU-revisorerne
Ifølge en beretning fra Den Europæiske Revisionsret tager den nye proces for planlægning af
EU’s udgifter til udvikling af landdistrikterne for lang tid og er for kompleks, og der er mangler,
som forhindrer både performance og resultatopnåelse. Revisorerne konstaterede også, at
gennemførelsen af programmerne på trods af Europa-Kommissionens indsats ikke startede
tidligere, og at afholdelsen af udgifter begyndte langsommere end i den foregående periode.
EU's politik for udvikling af landdistrikterne har til formål at gøre landbruget mere
konkurrencedygtigt, sikre en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og opnå en
afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne. EU planlægger
at bruge næsten 100 milliarder euro på landdistriktsudvikling i perioden 2014 til 2020.
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne yder finansiel støtte til
foranstaltninger, som medlemsstaterne gennemfører via nationale eller regionale
landdistriktsprogrammer, som medlemsstaterne udarbejder og Kommissionen godkender.
"Det er altid et problem, at planlægningen af en ny periode begynder, før der foreligger
tilstrækkelige relevante data fra tidligere perioder", siger Janusz Wojciechowski, det medlem af
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarlig for beretningen. "Vi konstaterede, at
programmeringsdokumenterne er for komplekse og omfangsrige og endnu ikke har tilstrækkelig
fokus på de forventede resultater".
Revisorerne undersøgte, om EU’s nye strategiske ramme for 2014-2020 satte større fokus på
performance, og om den nye proces førte til, at der blev udarbejdet landdistriktsprogrammer af
god kvalitet, som vil kunne sikre bedre resultater.
De konstaterede, at selv om rammen skulle sikre en resultatbaseret tilgang, var de godkendte
programmer lange og komplekse, og der var mangler, som vil forhindre, at der sættes fokus på
performance og resultater. De så også på programmeringen af landdistriktspolitikken mellem
2014 og 2020 og undersøgte, om den åbnede op for, at programmerne kunne gennemføres
tidligere, og man dermed kunne undgå de negative konsekvenser af forsinkelser. De
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan findes på www.eca.europa.eu
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DA
konstaterede, at gennemførelsen på trods af Kommissionens indsats ikke begyndte tidligere, og
at afholdelsen af de planlagte udgifter startede langsommere end før.
For at forbedre processen anbefaler revisorerne, at Kommissionen fremover:
•

sørger for, at dens forslag medvirker til at skabe sammenhæng mellem de enkelte
programmer

•

forenkler programmeringsdokumenterne og mindsker antallet af krav

•

sammen med medlemsstaterne arbejder på at sikre, at rapporten for 2019 giver klare og
dækkende oplysninger

•

definerer de forskellige indikatorer mere præcist

•

gør status over de erfaringer, der er gjort med det nuværende system

•

udarbejder forslagene til lovgivning om landdistriktspolitikken efter 2020 i god tid.

Revisorerne anbefaler også, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen overvejer at bringe
den langsigtede strategi i overensstemmelse med EU’s budgetcyklus og foretager en
gennemgribende udgiftsrevision, før der opstilles et nyt langsigtet budget.
Særberetning nr. 16/2017: "Udvikling af landdistrikterne: behov for mindre kompleksitet og
større fokus på resultater" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EUsprog.
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